
 

Ny analyse: Manglen på arbejdskraft risikerer at 
blive en hindring for den grønne omstilling 
 
Den forventede jobefterspørgsel frem mod 2030 forventes at stige fra 30.000 til 50.000 nye jobs 
årligt som følge af både CO2-afgiften og de investeringer i grønne teknologier, der er nødvendige for 
at nå det danske drivhusgasreduktionsmål på 70%. 

Ny analyse fra CONCITO peger på et øget behov for arbejdskraft til den private sektor i en situation, 
hvor arbejdsmarkedet allerede er presset, og hvor andre analyser samtidigt peger på øget behov i 
andre sektorer. Vi står dermed i en situation, hvor manglen på arbejdskraft vil være en hindring for 
den grønne omstilling, medmindre vi handler nu. 

Regeringen har i den seneste tid meldt en række ambitiøse målsætninger ud for både investeringer og 
udbygning af vedvarende energi i Danmark. Samtidigt har regeringen præsenteret et udspil til en grøn 
skattereform, som skal indføre et reelt "forureneren betaler" princip, og som vil anspore virksomheder 
i industrien til at omstille deres produktion fra sorte til grønne energikilder. 

Der er stadig lang vej igen til målet om en 70% reduktion i 2030 og et nettonul samfund inden 2050, 
men alle disse tiltag er vigtige og nødvendige – og de vil alle kræve arbejdskraft med grønne 
kompetencer. 

Stigende jobefterspørgsel 

I regi af projektet Fremtidens Grønne Arbejdsmarked er der blevet analyseret på, hvad den samlede 
jobefterspørgsel bliver som følge af både CO2-afgiften og de nødvendige investeringer i grønne 
teknologier for at nå det danske reduktionsmål på 70% i 2030. 

Analysen konkluderer, at i perioden 2025 til 2030 vil den samlede jobefterspørgsel stige fra ca. 
30.000 til ca. 50.000 nye jobs årligt. Samtidigt viser analysen, at beskæftigelsestilvæksten langt 
overstiger det forventede beskæftigelsestab som følge af CO2-afgiften.  

Dette er et markant højere tal end tidligere analyser, og den viser, at de nødvendige investeringer vil 
øge beskæftigelsen mere, end hvad arbejdsmarkedet kan levere, hvis vi ikke tager de nødvendige 
forholdsregler, herunder politiske initiativer, for at sikre, at arbejdskraften er til stede. 
 

Figur 1: Beskæftigelseseffekt af grøn omstilling: Antallet af årsværk, der skabes som følge af klimainvesteringer og en 
kommende CO2-afgift.  
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Omkring halvdelen af alle jobs forventes skabt som følge af investeringer i havvind. Øvrige 
investeringer er bl.a. øvrig vedvarende energi, energieffektivisering, PtX, udbygning af 
energiinfrastruktur samt ombygning af eksisterende kraftværker som erstatning af kul, olie og gas. 
Hovedparten af disse jobs vil tilfalde personer med en erhvervsuddannelse og i dag betegnes som 
faglærte, men som i realiteten er specialarbejdere. Generelt ser vi dog minimum en fordobling 
indenfor alle uddannelsesniveauer, altså både ufaglærte, faglærte og akademikere.   

Kannibalisering eller en hindring for den grønne omstilling 

Analysen peger på at behovet for arbejdskraft til den private sektor vil stige i en situation, hvor der 
allerede mangler hænder på arbejdsmarkedet, og hvor andre analyser peger på, at efterspørgslen 
også vil vokse i andre sektorer.  

 
Finansministeriets tal peger således på, at der alene i den offentlige sektor forventes en øget 
efterspørgsel på 36.000 jobs i 2030. Derudover vil der være et ekstra arbejdskraftsbehov på 
40.000 i det private og til den grønne omstilling. Den forventede stigning i arbejdsstyrken fra 2022 
frem mod 2030 er på samlet 25.000 personer. Det efterlader altså et gab på ca. 50.000 personer i 
2030. Manglen vil være støt stigende i de kommende år frem mod 2030. 
 

 
Kilde: Finansministeriets Dataark fra opdateret 2025 plan, august 2021 samt egne beregninger. 

 
 

Ser vi således på den danske arbejdskraft alene, står vi en akut mangelsituation, hvor vi ikke kan 
dække efterspørgsel på arbejdskraft med det eksisterende udbud. Dette vil betyde, at det er 
markedet, prismekanismer og efterspørgsel, som kommer til at bestemme, hvor arbejdskraften går 
hen.  

Lidt hårdt trukket op, vil manglen på arbejdskraft enten hindre den grønne omstilling og udviklingen i 
det private erhvervsliv eller være på bekostning af en i forvejen ekstremt presset velfærdssektor. De 
sektorer, som lykkedes med at tiltrække den fornødne arbejdskraft, vil dermed kannibalisere på andre 
samfundssektorer. Det er en dårlig kombination i et samfund, hvor tryghed og tillid er fundamentet for 
det politiske mandat til at træffe de nødvendige beslutninger.  
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Den perfekte storm er under opsejling, og den vil ramme den grønne omstilling 

Dette kan også karakteriseres som, at den ’perfekte storm’ er under opsejling, altså en situation hvor 
en kombination af flere uheldige omstændigheder forværrer en situation drastisk. Her drejer det sig 
om især tre ting: Et markant øget behov for kvalificeret grøn arbejdskraft, mangel på arbejdskraft samt 
en stigende global konkurrence om talenter. Desuden er der stor økonomisk gevinst til de lande og 
virksomheder, der kan imødekomme den globale efterspørgsel efter grønne varer og tjenester. 

Det betyder, at hvis vi ikke formår at omstille vores beskæftigelses- og uddannelsessystem til en grøn 
verden, står vi over for et tredobbelt problem. Virksomhederne svært ved at rekruttere den 
arbejdskraft, de har behov for til at udvikle og producere deres produkter, hvilket kan udfordre de 
danske styrkepositioner. Det betyder direkte, at vi i Danmark får sværere ved at bidrage med de 
teknologiske løsninger til den grønne omstilling.  

Og endelig er den indirekte konsekvens, at Danmark, rent samfundsmæssigt, får færre penge til at 
finansiere vores velfærdssamfund qua manglende omsætning og skatteindbetalinger. Udfordringen 
aktualiseres yderligere af, at vi også vil opleve en mangel på arbejdskraft til kommunerne. 

En anden vigtig pointe er, i en klimamæssig sammenhæng, at de danske teknologiske løsninger på 
globalt plan bidrager til at reducere syv gange så meget CO2 som Danmarks årlige udledninger. Et 
stærkt dansk, grønt erhvervsliv har således et ikke uvæsentligt bidrag i indsatsen for at reducere de 
globale udledninger. Et bidrag, der alt andet lige vil stige i takt med, at den grønne omstilling 
accelererer. 

Vi skal tænke hurtigt, strategisk og udover Danmarks grænser 

I det kommende år bliver det afgørende, at vi gentænker både den danske beskæftigelses -, 
uddannelses- og erhvervspolitiske udvikling i Danmark, når vi accelererer den grønne omstilling frem 
mod 2030. I den proces er det vigtigt, at vi bygger ovenpå vores eksisterende styrkepositioner og den 
gode danske model, hvor vi sikrer forankring og ikke mindst opbakning på tværs.  

Sidst men ikke mindst bliver vi nødt til at undersøge, hvordan vi kan øge udbuddet af arbejdskraft til 
den grønne omstilling, både i forhold til hænder og kompetencer. Desuden kommer vi nok ikke 
udenom at se mod udlandet, når vi bevæger os fremad. 

  



 

Fremtidens grønne arbejdsmarked 

Analysen er en del af den samlede beskæftigelseseffekt-analyse, som bliver udfærdiget i regi af 
projektet Fremtidens grønne arbejdsmarked. Projektet bliver støttet af Novo Nordisk Fonden, 
Industriens Fond og PensionDanmark. Projektet er toårigt og startede i august 2021. Det første år 
af projektperioden vil blive brugt primært til det omfattende analysearbejde og det andet år til 
forankring af resultaterne og til at skabe konkrete handlingsorienterede initiativer på basis af den 
nye viden. Den samlede beskæftigelsesanalyse offentliggøres i slutningen af august 2022. 
Projektet kan følges på Fremtidens grønne arbejdsmarked | CONCITO 
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https://concito.dk/fremtidens-groenne-arbejdsmarked

